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Útdráttur 
Áhersla á samvinnu í skólastarfi hefur aukist mikið undanfarin ár. Í því sambandi hafa 

skólastjórnendur og kennarar í auknum mæli litið til teymisvinnu og teymiskennslu. Slíkt 

samstarf felur þó ekki sjálfkrafa í sér þá markvissu samvinnu sem því er ætlað að standa undir, 

enda hafa margir þættir áhrif á það hversu gjöfult slíkt samstarf er. Út frá minni reynslu hef ég 

talið að teymisvinna sé einn af mikilvægustu þáttum í skólastarfi og er því markmið mitt með 

þessari ritgerð að öðlast dýpri þekkingu og skilning á teymisvinnu grunnskólakennara. Settar 

eru fram eftirfarandi rannsóknarspurningar til að svara markmiðum ritgerðarinnar: Hvaða 

þættir einkenna teymisvinnu sem talin er æskileg í skólastarfi? Hverjir eru kostir og ókostir 

slíkrar teymisvinnu? Á hvern hátt má efla slík vinnubrögð meðal kennara? Fjallað verður um 

hvað aðalnámskrá grunnskóla hefur að segja um samstarf og teymisvinnu kennara, hugtök og 

skilgreiningar sem tengjast teymisvinnu verða skoðuð og farið yfir flokkun og innleiðingu á 

teymisvinnu. Niðurstöðurnar eru þær að margt þarf að hafa í huga þegar kemur að teymisvinnu 

kennara og má þar nefna samsetningu, samskipti, skipulagningu og hlutverk teymisins. Ef 

teymisfélagar starfa vel saman og nýta alla þá þekkingu og reynslu sem er til staðar getur 

ávinningur þess leitt til fjölbreyttari kennsluhátta, minni einangrunar og meiri starfsánægju 

meðal kennara. Aftur á móti getur ýmislegt komið upp á sem getur haft slæm áhrif á samstarfið 

eins og samskiptaörðugleikar, mismunandi vinnuframlag og ágreiningsmál og er því 

nauðsynlegt að vinna úr þeim málum strax og á sem faglegastan hátt.  
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Abstract 
Emphasis on cooperation in school activities has increased in recent years. In this context, 

school administrators and teachers have increasingly looked at teamwork and team teaching. 

However, such cooperation does not automatically entail the purposeful cooperation that it is 

intended to fulfill, as many factors influence the contribution of such cooperation. Based on 

my experience, I have thought that teamwork is one of the most important aspects of schooling, 

and therefore my goal in this thesis is to gain a deeper knowledge and understanding of the 

teamwork of primary school teachers. The following research questions are presented to answer 

the essay's objectives: What factors characterize teamwork that is considered desirable in 

schooling? What are the advantages and disadvantages of such teamwork? How can such 

practices be promoted among teachers? In this thesis, I will discuss what the National 

Curriculum Guide for Compulsory Schools has to say about cooperation and teamwork among 

teachers, concepts and definitions related to teamwork and examined and reviewing the 

classification and implementation of teamwork. The findings are that many things need to be 

kept in mind when it comes to teamwork of teachers, including the composition, 

communication, planning and role of the team. If team members work well together and utilize 

all the knowledge and experience that exists, its benefits can lead to a diverse teaching methods, 

less isolation among teachers, and greater job satisfaction. On the other hand, there are many 

things that can adversely affect the cooperation, such as communication strategies, different 

workloads and disputes, and it is therefore necessary to process them immediately and in the 

most professional way. 
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1 Inngangur 
Teymisvinna grunnskólakennara er í auknum mæli að ryðja sér til rúms í íslensku skólastarfi 

og má sjá sífellt fleiri skóla innleiða slíka kennsluhætti meðal sinna kennara og annars 

starfsfólks. Teymisvinna hefur verið mikið í umræðunni innan stéttarinnar og má þar heyra 

helst talað um samsetningu og samskipti teymiskennara, hverjir kostir og ókostir séu við slíka 

vinnu, hver æskilegur fjöldi teymisfélaga sé og hvers kyns teymisvinna er æskileg fyrir teymin. 

Teymisvinna grunnskólakennara hefur nokkuð verið rannsökuð erlendis og eru líkur 

leiddar að því að teymisvinna sé jákvæð fyrir starfsemi skólans, starf kennara og nám nemenda. 

Má sem dæmi nefna rannsókn Cramer, Liston, Nevin og Thousand (2010) sem fjallar um 

teymiskennslu og skóla án aðgreiningar, rannsókn Pratt (2014) þar sem áskoranir í teymisvinnu 

eru skoðaðar og hvernig hægt er að ná árangri í samkennslu, rannsókn Stivers (2008) sem fjallar 

um hvernig rækta megi teymisvinnu kennara og rannsókn Vangrieken, Dochy, Raes og Kyndt 

(2015) um samvinnu kennara og kerfisbundna skoðun á henni. Einnig hafa verið gerðar 

tilraunir til að skilgreina og flokka teymisvinnu eftir eðli teymisvinnunnar (Goetz, 2000) ásamt 

því að flokka teymisvinnu eftir því hversu þróuð hún er talin vera og skila miklu til 

skólastarfsins og nemenda (Krøll-Schwartz, 2004, bls. 13).  

Það er hins vegar ekki mikið til af rannsóknum um teymisvinnu á íslensku en þó má 

nefna rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar og Ingibjargar Kaldalóns (2017) þar sem fjallað er um 

mun á samvinnu, samskiptum og skólaþróun í bekkjarkennsluskólum og teymiskennsluskólum 

á grunnskólastigi og rannsókn sem Gerður G. Óskarsdóttir o.fl. (2014) gerðu um starfshætti í 

grunnskólum við upphaf 21. aldar þar sem m.a. var komið inn á teymiskennslu. Fjallað hefur 

verið um efnið í nokkrum meistararitgerðum þar sem rannsóknir hafa helst snúið að samvinnu 

og samstarfi kennara og má þar m.a. nefna rannsóknir Svanhildar Maríu Ólafsdóttur (2009), 

Gríms Bjarnasonar (2017) og Önnu Steinunnar Friðriksdóttur (2015). 

Áhugi minn á þessu efni er tilkominn af því að ég starfa sem listgreinakennari í 

grunnskóla í Reykjavík þar sem teymisvinna kennara er grunnurinn að starfi skólans. Þar er 

kennurum skipt í eftirfarandi teymi: 1.–2. bekkur, 3.–4. bekkur, 5.–7. bekkur, 8.–10. bekkur, 

list- og verkgreinar og íþróttir. Í hverju teymi eru 6–15 starfsmenn og er því mikill munur á 

umfangi og uppsetningu hvers teymis fyrir sig. Reynsla mín hefur styrkt mig í þeirri trú að 

teymisvinna kennara sé mikilvægur þáttur í skólastarfi og hafi góð áhrif á starfsemi skólans. 

Út frá því hef ég séð að teymi þurfa að virka vel og teymisfélagar að ná vel saman og er góð 

samvinna og virðing lykilatriði í því sambandi. Einnig hef ég tekið eftir því að við teymisvinnu 

þarf að vera gott skipulag og þurfa allir teymisfélagar að leggja sitt af mörkum til að ná sem 
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bestum árangri. Mín skoðun er sú að góð teymisvinna geti skilað minna álagi, minni 

undirbúningi og meiri þekkingu innan teymisins. 

Þrátt fyrir að ég telji teymisvinnu geta haft jákvæð áhrif á skólastarfið, geri ég mér fulla 

grein fyrir því að það að vinna í teymi er ekki alltaf auðvelt og er það ósköp skiljanlegt. Þarna 

eru komnir saman nokkrir ólíkir einstaklingar með mismunandi hugmyndir og er því 

óhjákvæmilegt að upp komi ágreiningsmál milli teymisfélaga. Það getur haft mjög neikvæð 

áhrif á teymi ef ekki er unnið úr því strax en ætti að skila góðum árangri ef málið er leyst á sem 

farsælastan hátt. Þess vegna tel ég nauðsynlegt að kennarar geti leyst málið á faglegan hátt sín 

á milli. Ég hef líka tekið eftir því að teymisfélagar þurfa að bera virðingu fyrir hugmyndum og 

skoðunum hver annars og vera opnir fyrir að skoða nýja hluti og hlusta á hugmyndir annarra. 

Einnig er mikilvægt að stjórnendur passi vel upp á að raða réttum aðilum saman í teymi, passi 

upp á eftirfylgni við þau og hjálpi þeim að leysa ágreiningsmál á sem faglegastan hátt ef þörf 

er á.  

Ég tel að með því að fræðast nánar um teymisvinnu grunnskólakennara geti ég skilið 

betur teymisvinnu innan míns vinnustaðar, öðlast þekkingu sem ég get miðlað áfram til 

samstarfsfélaga minna og eflst sem kennari.  

Markmið mitt með þessari ritgerð er því að öðlast dýpri þekkingu og skilning á 

teymisvinnu grunnskólakennara. Í því skyni skoða ég hvers konar teymisvinna er talin 

heppilegust í skólastarfi, m.a. mun ég skoða flokkunarkerfi Goetz (2000) og þrepaskiptingu 

Krøll-Schwartz (2004) og hver munurinn á þeim er. Einnig mun ég fjalla um hverjir kostir og 

ókostir teymisvinnu eru, hvernig hægt sé að innleiða teymisvinnu innan skólans og á hvern hátt 

megi efla slík vinnubrögð meðal kennara. Undirliggjandi í öllu starfi kennara er ábyrgðin að 

vinna í samræmi við lög, reglugerðir og aðalnámskrá. Því mun ég rýna í aðalnámskrá 

grunnskóla og skoða hvað hún hefur að segja um samstarf og teymisvinnu kennara. 

Í samræmi við fyrrnefnd markmið er leitað svara við eftirfarandi spurningum: Hvaða 

þættir einkenna teymisvinnu sem talin er æskileg í skólastarfi? Hverjir eru kostir og ókostir 

slíkrar teymisvinnu? Á hvern hátt má efla slík vinnubrögð meðal kennara? 
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2 Aðalnámskrá grunnskóla 
Í þessum kafla verður farið yfir það sem kemur fram í aðalnámskrá grunnskóla varðandi 

samstarf og teymisvinnu grunnskólakennara. 

Aðalnámskrá grunnskóla sem nú er í gildi var fyrst gefin út árið 2011 og endurútgefin 

2013 ásamt greinasviðum. Hún er byggð á lögum um leik-, grunn- og framhaldsskóla og er 

ætluð kennurum, stjórnendum og öðru starfsfólki skólans til að veita ramma um skólastarfið, 

tilgang þess og markmið. Aðalnámskráin er hluti af almennri upplýsingagjöf til foreldra, 

nemenda, stofnana, samtaka og aðila atvinnulífsins um tilgang og starfsemi skólans. Sagt er að 

hún sé eins og samningur þjóðarinnar við sjálfa sig um menntamál. Hlutverk hennar er 

margþætt, m.a. birtist þar menntastefna stjórnvalda, námsframboð og kröfur sem kennurum og 

öðru starfsfólki ber að fylgja við skipulagningu í skólastarfinu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 11). 

Aðalnámskráin setur einnig ramma utan um starfsemi skóla og fagmennsku kennara. 

Hlutverk skóla er skilgreint í löggjöf um menntun og er lögð áhersla á heildstæða menntastefnu 

á öllum skólastigum. Talað er um að samræmi og samhengi skuli tryggt frá leikskólum upp í 

háskóla þannig að nemendur geti flust milli stiga með eðlilegum hætti miðað við 

einstaklingsbundna námsstöðu og þroska. Nemendur eru jafn ólíkir eins og þeir eru margir og 

sömuleiðis þroski þeirra, námsgeta og þarfir. Því þurfa skólar á öllum skólastigum að geta mætt 

þörfum hvers og eins með fjölbreyttum viðfangsefnum og starfsháttum. Umburðarlyndi, 

jafnrétti, lýðræðislegt samstarf og ábyrgð þarf að móta skólastarfið (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 12–13). 

Í aðalnámskrá kemur fram að kennarar gegni lykilhlutverki þegar kemur að menntun 

og skólastarfi barna og skiptir því miklu máli að hver og einn tileinki sér fagleg vinnubrögð. 

Kennsla er ekki eina starf kennara heldur koma þeir víða við innan skólasamfélagsins og má 

þar t.d. nefna stjórnun, uppeldi og ráðgjöf. Þar að auki stunda kennarar rannsóknir og 

þróunarstörf til auka gæði menntunar og árangur í skólum. Fagmennska kennara er byggð á 

sérfræðilegri menntun og þekkingu og er menntun og velferð nemenda í fyrsta sæti. Kennarar 

þurfa að geta miðlað og veitt nemendum tækifæri til að afla sér þekkingar og leikni. Samkvæmt 

aðalnámskrá eiga kennarar og skólastjórnendur að vinna sameiginlega að skólanámskrá í 

samræmi við aðstæður og áherslur og er það svo á ábyrgð kennara að skipuleggja og útfæra 

kennsluhætti þeirra í samræmi við menntalög og aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 13–14).  
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Aðalnámskrá grunnskóla kemur ekki með beinum hætti inn á teymisvinnu eða 

teymiskennslu grunnskólakennara en hún fjallar mikið um samvinnu. Þar er fjallað um 

samvinnu heimila og skóla, samvinnu milli nemenda og samvinnu í hæfniviðmiðum, og eru öll 

þessi atriði að sjálfsögðu hluti af daglegum störfum kennara. Það er samt sem áður ekkert sem 

segir að kennarar þurfi að vinna þessi störf í teymi með öðrum kennurum. Ef samvinna á að 

vera milli nemenda, heimila og skóla, getur teymisvinna kennara m.a. hjálpað kennurum með 

samskipti, agamál, foreldrasamskipti o.fl. Einnig getur samvinna kennara verið fyrirmynd fyrir 

nemendur og gæti hugsanlega haft áhrif á þeirra samstarf, því eins og Haukur Ingi Jónasson og 

Helgi Þór Ingason (2012, bls. 16) tala um þá bera kennarar í teymisvinnu sameiginlega ábyrgð 

á sínum nemendahópum, skipulagningu og settum markmiðum. 
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3 Helstu hugtök og skilgreiningar 
Í þessum kafla verða skoðaðar skilgreiningar á helstu hugtökum sem tengjast teymisvinnu. 

Farið verður yfir skilgreiningar á hóp, teymi, teymisvinnu og teymiskennslu og hver helsti 

munurinn er á þessum hugtökum. 

 

Hópur 

Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason (2012, bls. 15) skilgreina hóp sem samansafn af 

einstaklingum sem eru meðvitaðir um að tilheyra sömu heild. Fjölskyldumeðlimur, nemandi 

og íþróttaiðkandi eru því hluti af einhvers konar hóp svo dæmi séu tekin. Að vera hluti af hóp 

er þó ekki endilega það sama og að vera hluti af teymi þó að í sumum tilvikum sé það svo.  

 

Teymi 

Biech (2008, bls. 1) skilgreinir teymi sem hóp einstaklinga sem hefur það verkefni að styðja 

hver annan, bera sameiginlega ábyrgð og ná þeim markmiðum sem sett hafa verið. Sú 

skilgreining er í samræmi við skilgreiningu Hauks Inga Jónassonar og Helga Þórs Ingasonar 

(2012, bls. 16) en þeir skilgreina teymi sem hóp einstaklinga sem settir eru saman og þurfa 

teymisfélagar að nýta krafta sína til að leysa sameiginleg verkefni og ná þeim markmiðum sem 

sett hafa verið. 

 

Teymisvinna 

Skilgreining á teymisvinnu er að hún feli í sér samvinnu milli tveggja eða fleiri kennara með 

nám nemenda í huga. Teymisfélagar bera ekki sameiginlega ábyrgð á nemendahópum né 

daglegum samskiptum við þá heldur er þetta samvinna um ákveðin verkefni tengd 

nemendahópum og undirbúningi við kennslu (Krøll-Schwartz, 2004, bls. 6 og 12). 

Teymisvinna er því víðara hugtak en teymiskennsla, sem skilgreint er hér á eftir, og samstarf 

innan teymisvinnunnar getur verið mismunandi og í margs konar útfærslum. 

 

Teymiskennsla  

Krøll-Schwartz (2004, bls. 12) skilgreindi teymiskennslu sem langt og skuldbindandi samstarf 

þar sem teymi starfa náið saman til að ná sameiginlegu markmiði. Teymið vinnur með 

sameiginlega sýn, gildi, námsmarkmið og verkefni og hefur það markmið að mæta þörfum 

nemenda sinna. Þetta er alveg í samræmi við skilgreiningu Goetz (2000) en hún skilgreinir 

teymiskennslu þannig að tveir eða fleiri kennarar bera sameiginlega ábyrgð á námi, kennslu og 
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daglegum samskiptum við nemendur. Samstarf þeirra með nemendahópum er náið og bera þeir 

jafnmikla ábyrgð á námi, líðan og kennslu nemendahópsins. Teymiskennsla er fastmótaðra 

hugtak en teymisvinna þar sem kennarar vinna í nánara samstarfi, bæði teymislega og við 

kennslu. Teymisfélagar bera sameiginlega ábyrgð á öllu sem tengist nemendahópnum og má 

þar nefna samvinnu um skipulagningu og undirbúning. 
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4 Rannsóknir á teymisvinnu kennara á Íslandi 
Í þessum kafla verður farið yfir nokkrar rannsóknir sem gerðar hafa verið á teymisvinnu 

grunnskólakennara hér á landi. Eins og fram hefur komið eru ekki til margar rannsóknir sem 

tengjast teymisvinnu grunnskólakennara á Íslandi.  

 Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns (2017) rannsökuðu mun á samvinnu, 

samskiptum og skólaþróun í bekkjarkennsluskólum og teymiskennsluskólum á 

grunnskólastigi. Rannsóknin var byggð á gögnum úr spurningakönnun meðal nemenda og 

starfsfólks í sex bekkjarkennsluskólum og níu teymiskennsluskólum sem fengin voru úr 

rannsókn á starfsháttum í grunnskólum sem gerð var 2009–2013 undir ritstjórn Gerðar G. 

Óskarsdóttur (2014). Niðurstöður Ingvars og Ingibjargar sýndu m.a. að mun meiri áhersla var 

lögð á samvinnu í teymiskennsluskólum og að hún væri umfangsmeiri og nánari en í 

bekkjarkennsluskólunum. Kennarar í teymiskennsluskólum voru meira í daglegu samstarfi við 

aðra kennara og kenndu fleiri saman hlið við hlið með öðrum kennurum í sama kennslurými 

en í bekkjarkennsluskólunum. Jafnframt kom í ljós að fagleg tengsl teymiskennslukennara voru 

betri og töldu þeir sig fá betri stuðning skólastjórnenda. Samskipti nemenda í 

teymiskennsluskólunum mældust betri en samskipti nemenda í bekkjarkennsluskólunum og 

átti það við um samskipti þeirra innbyrðis og við starfsfólk. Einnig kom í ljós að þróunarstarf 

var talsvert meira í teymiskennsluskólum en bekkjarkennsluskólum og þar gekk betur að 

innleiða breytingar. Þá virtust starfshættir í teymiskennsluskólunum lýðræðislegri en í 

bekkjarkennsluskólunum. 

Fyrrnefnd rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur o.fl. (2014, bls. 324, 327–328, 342) á 

starfsháttum í grunnskólum snérist m.a. um skipulag og stjórnun, kennsluhætti, nám nemenda 

og viðhorf til náms. Þar kom fram að teymiskennsluskólar komu betur út hvað varðar 

einstaklingsmiðað nám en hefðbundnir bekkjarkennsluskólar. Einnig kom í ljós að 

starfsánægja kennara var meiri í teymiskennsluskólum og töldu höfundar að kennarar væru 

meðvitaðir um aðild sína í skólamenningu og sýndu henni því hollustu. Út frá því sáu þeir 

tengsl á milli samvinnu og starfsánægju og að ánægja starfsfólks skapi betra námsumhverfi 

fyrir nemendur. Einnig kom í ljós fjölbreyttara kennslufyrirkomulag, meiri starfsþróun hjá 

kennurum og samvinna nemenda var algengari en í hefðbundnum bekkjarkennsluskólum. 

 Í rannsókn Svanhildar Maríu Ólafsdóttur (2009) var markmiðið að skoða og skilgreina 

teymiskennslu og tengsl hennar við lærdómssamfélag skólans. Ennfremur að dýpka skilning 

og þekkingu á hugtökunum teymiskennsla og námsteymi og skoða hvernig kennarar þróa starf 

sitt í gegnum samskipti, samvinnu og nám. Hún fylgdist með teymi á vettvangi og skoðaði 
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samvinnu og samskipti kennara. Einnig ræddi hún við kennara og stjórnendur um viðhorf þeirra 

og sýn á teymiskennslu. Niðurstöður Svanhildar Maríu sýndu að viðhorf skólastjórnenda og 

kennara til teymiskennslu er almennt jákvætt, og töldu þeir að helstu kostir hennar væru 

sameiginleg ábyrgð, stuðningur og vinnuhagræðing. Viðmælendur hennar töldu sig einnig læra 

mikið af því að starfa saman í teymum.  

Í rannsókn Gríms Bjarnasonar (2017) var markmiðið að rannsaka reynslu 

stærðfræðikennara af samvinnu. Ætlunin var að varpa ljósi á kosti og galla samvinnu við 

undirbúning og kennslu í stærðfræði auk þess að greina hvaða áhrif samvinna 

stærðfræðikennara getur haft á starfsþróun og breytingar á kennsluháttum. Grímur notaðist við 

eigindlega rannsóknaraðferð þar sem hann skoðaði samvinnu stærðfræðikennara á 

unglingastigi innan tveggja grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Þar fylgdist hann með 

kennurum á vettvangi og skoðaði samvinnu og samskipti þeirra á milli auk þess að skoða hvaða 

áhrif samvinnan hafði á starfsþróun kennara. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að 

samvinnan stuðlaði að faglegu samtali um kennslu og kennsluhætti og að kennararnir komu 

fleiri hugmyndum í framkvæmd í teymisvinnunni en þeir gerðu utan hennar. 

Anna Steinunn Friðriksdóttir (2015) rannsakaði hvernig samvinna kennara getur stutt 

við skólastarf í skóla án aðgreiningar. Anna Steinunn rýndi í þá þætti sem gera samvinnu 

kennara í teymum árangursríka og notaðist hún við tvenns konar gagnaöflun; áhorfsathuganir 

og viðtöl. Hún heimsótti þrjá skóla og fylgdist með kennslu tveggja teyma í hverjum skóla. Í 

kjölfarið tók hún viðtal við einn kennara í hverju teymi. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar 

voru að teymiskennsla styður við skólastarf í skóla án aðgreiningar með faglegri samvinnu 

teymisfélaga. Hún komst að því að í slíkri samvinnu þarf að fara fram markviss og gagnrýnin 

samræða um aðferðir og nálgun í kennslu í samræmi við hugmyndafræðina skóli án 

aðgreiningar. Einnig að samvinna kennara og sérkennara í teymi gefur aukna möguleika á 

fjölbreyttum aðferðum og nálgun í kennslu í takt við styrkleika þeirra sem þjóna hagsmunum 

fjölbreyttra nemendahópa. 
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5 Kostir teymisvinnu grunnskólakennara 
Í þessum kafla verður farið yfir helstu kosti við teymisvinnu grunnskólakennara. 

Goetz (2000) talar um að í teymisvinnu geti kennarar fengið stuðning frá öðrum 

teymisfélögum, lært nýja hluti hver af öðrum og miðlað reynslu og þekkingu sín á milli sem 

getur nýst í starfi þeirra. Hún telur einnig að teymisvinna hafi fjölmarga kosti, m.a. stuðning 

við skipulagningu, kennslu og agavandamál nemenda, þróun nýrra kennsluaðferða og að minna 

sé um faglega og félagslega einangrun. Þá geti teymiskennsla einnig haft kosti fyrir nemendur, 

t.d. geti hún opnað augu nemenda fyrir því að samþykkja fleiri skoðanir og einnig geti hún 

aukið samstarf með öðrum nemendum. Það getur verið þroskandi fyrir nemendur að heyra 

mismunandi aðferðir frá tveimur kennurum og getur hugsanlega hjálpað þeim að skipuleggja 

nám sitt betur. Samvinna milli kennara í teymiskennslu getur einnig verið fyrirmynd í 

jákvæðum samskiptum og viðhorfum. 

Niðurstöður í rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar og Ingibjargar Kaldalóns (2017, bls. 

16) bentu til þess að starfsandi, samskipti og skólaþróun séu öflugri í teymiskennsluskólum en 

bekkjarkennsluskólum og telja þau að hugsanlega skýrist það af því að sex af 

teymiskennsluskólunum níu voru barnastigsskólar (1.–7. bekkur). Munur var á starfs- og 

kennsluháttum eftir aldursstigum og kennsluhættir og námsmat voru fjölbreyttari hjá yngra 

stigi en á unglingastigi. Vangrieken o.fl. (2015) komust að svipaðri niðurstöðu í sinni rannsókn 

þar sem þau tóku saman niðurstöður úr 82 eigindlegum rannsóknum sem fjölluðu um samvinnu 

kennara. Samkvæmt þeirra rannsókn stuðlaði teymisvinna kennara m.a. að minni einangrun í 

starfi, betri starfsanda, aukinni starfsánægju, aukinni trú á eigin getu, auknum stuðningi, 

auknum afköstum og minna vinnuálagi. 

Svanhildur María Ólafsdóttir (2009, bls. 53 og 98) komst m.a. að því að stjórnendur og 

kennarar þeirra skóla sem hún tók fyrir í sinni rannsókn töldu sameiginlega ábyrgð, stuðning, 

skipulag og vinnuhagræðingu vera helstu kosti við teymisvinnu. Viðmælendur hennar töldu sig 

græða bæði faglega og hugmyndalega, þar sem teymisfélagar deildu hugmyndum og 

kennsluháttum hver með öðrum. Kennarar þurftu ekki að starfa einir og gátu því deilt ábyrgð, 

áhyggjum og tilfinningum sínum með öðrum teymisfélögum. 

 Í rannsókn Gríms Bjarnasonar (2017, bls. 48–51) töldu viðmælendur hans umræðuna 

innan teymisins eða faglegt samtal eins og þau kölluðu það, vera mikinn kost. Þau flokkuðu 

faglegt samtal undir umræður um kennsluna, kennsluhætti og námsmat. Einnig var sameiginleg 

ígrundun inni í faglegu samtali þeirra, með sameiginlegri ígrundun var átt við samræður um 

hvernig hægt væri að bæta kennsluna, kennsluhætti teymisins og breyta verkefnum til að mæta 
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þörfum nemenda þeirra. Viðmælendur Gríms voru einnig sammála um að gott væri að geta 

leitað hver til annars með hugmyndir og vangaveltur eins og einstaklingsmiðað námsefni. 

Einnig kom fram að með teymisvinnu myndaðist mismunandi sérþekking einstaklinga og með 

því að nýta reynslu og þekkingu hvers og eins fengu allir meira út úr samstarfinu. Kennarar 

fengu betri yfirsýn yfir nemendur, bæði námslega og stöðu hvers og eins, sem rætt var um á 

reglulegum teymisfundum. Grímur komst einnig að því að teymisfélögum fannst stuðningurinn 

sem þeir fengu hver af öðrum vera góður kostur, ekki bara með því að skiptast á hugmyndum 

og gagnrýni, heldur einnig stuðningurinn í samskiptum við skólastjórnendur og foreldra. Einn 

viðmælenda Gríms kom inn á hve teymisvinna er góður kostur fyrir nýútskrifaða kennara. Þá 

þurfa þeir ekki að vera einir og bera alla ábyrgðina fyrst um sinn, m.a. á kennslunni, 

kennsluáætlun og undirbúningi. Honum fannst nógu erfitt að vera nýr kennari og koma sér inn 

í allt námsefni og þá starfshætti sem unnið var með. Þá töldu viðmælendur einn kost teymanna 

vera fjölbreyttari kennslu þar sem kennarar deildu með sér nýjum hugmyndum. Að lokum kom 

í ljós sterk tenging milli aukinnar starfsánægju og samvinnunnar og nefndu viðmælendur minni 

einangrun á vettvangi og minna vinnuálag. 

 Í rannsókn Önnu Steinunnar Friðriksdóttur (2015, bls. 46–48) sögðu viðmælendur 

hennar helsta kost við teymisvinnu vera fjölbreyttari kennsluaðferðir þar sem fleiri kennarar 

komu að hverjum nemendahóp og unnu þar af leiðindum saman að skipulagningu sem gat nýst 

bæði kennurum og nemendum til góðs. Hugmyndavinnan innan teymisins var talin mikill 

kostur þar sem teymisfélagar deildu kennsluháttum og útfærslum sín á milli. Þeim fannst einnig 

kostur að vera í teymi þegar upp koma forföll því þá gætu nemendur mögulega fengið kennara 

sem þekkti vel til þeirra og það auðveldað þeim að halda áfram með námsefnið. Sameiginleg 

ábyrgð var talin mikill kostur, þegar upp kæmi togstreita milli kennara og nemanda væri hægt 

að leysa það með aðstoð teymisfélaga svo dæmi sé tekið. Viðmælendum fannst teymisvinna 

líka vera kostur fyrir nemendur því þeir höfðu þá fleiri kennara til að leita til. Þeim fannst 

foreldrasamstarfið oft geta verið erfitt og fannst þeim þá gott að hafa stuðning frá öðrum 

teymisfélögum. Að lokum kom í ljós að þeim fannst það vera hvatning að tilheyra góðu teymi, 

því þá þyrftu kennarar að reyna meira á sig og prufa nýja hluti og aðferðir. 
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6 Ókostir teymisvinnu grunnskólakennara 
Í þessum kafla verður farið yfir helstu ókosti við teymisvinnu grunnskólakennara. 

Einn stærsti ókostur við teymisvinnu er talinn vera tímaskortur, sérstaklega við 

innleiðingu þar sem hún getur leitt til margra funda og erfitt getur verið að finna tíma til 

skipulagningar. Einnig getur verið erfitt fyrir einstaklinga að þurfa að gefa meira af sér, 

sérstaklega fyrir þá sem vanir eru að vinna einir og hafa ekki verið háðir öðrum í fyrri störfum. 

Við teymisvinnu verða alltaf einhverjir persónulegir ágreiningar og getur það valdið spennu og 

truflun innan teymisins. Þrátt fyrir þessa ókosti er samstarf mikilvægt og er nauðsynlegt að 

teymisfélagar séu meðvitaðir um að hugsanlegir ókostir geti verið teyminu til góðs. 

Teymisfélagar þurfa að ræða þau vandamál sem koma upp og komast að farsælli niðurstöðu 

um þau (Biech, 2008, bls. 3–5). 

 Goetz (2000) talar einnig um að helsti ókostur við teymisvinnu sé tímaskortur og er 

mikilvægt fyrir kennara að tímasetja þróunarvinnu teymisins vel. Einnig talar hún um að 

teymisfélagar þurfi að kunna að ræða hlutina sín á milli án þess að það leiði til átaka. Hún talar 

einnig um að teymiskennsla geti haft í för með sér ókosti fyrir nemendur. Sumir nemendur geta 

fundið fyrir óánægju með að hafa fleiri en einn kennara þar sem möguleiki er á fjölbreytileika 

og tvíræðni í kennslustundum og getur það reynst ógnvekjandi fyrir suma. Það gæti verið 

ruglandi að heyra mismunandi aðferðir til að leysa verkefni. Þegar teymiskennsla er annars 

vegar getur það einnig þýtt að fleiri nemendur eru saman í bekk eða kennslurými og getur það 

haft neikvæð áhrif á suma nemendur, einkum nemendur með athyglisbrest.  

Í niðurstöðum rannsóknar Gríms Bjarnasonar (2017, bls. 51–52) var helsti ókostur við 

teymisvinnu einnig tímaskortur. Talað var um að skortur væri á sameiginlegum eyðum í 

stundaskrá til að nýta til undirbúnings og skipulagningar á kennslu. Þessi ókostur var þó ekki 

til staðar hjá báðum viðmælendateymum, þar sem annað teymið var með sama skipulag í 

stundatöflum sínum. Bæði teymin voru samt á því að of lítill tími gæfist fyrir þróunarvinnu. 

Aðrir ókostir sem komu í ljós í niðurstöðum Gríms voru ólíkar skoðanir varðandi kennsluhætti 

og námsmat. Teymisfélagar sögðust ekki alltaf vera sammála en þeim tækist yfirleitt að ná 

samkomulagi. Þetta var ekki stór ókostur í þeirra augum en þeim fannst þetta geta orðið það ef 

teymisfélagar væru ekki tilbúnir til að gefa eftir og mætast á miðri leið. Að lokum var minnst 

á að mismunandi framlag teymisfélaga væri ókostur sem gæti skapað ágreining og 

samstarfsörðugleika en hvorugt viðmælendateymanna upplifði það í sínu samstarfi. 

Vangrieken o.fl. (2015) komust að því í sinni rannsókn að helsti ókostur við 

teymisvinnu kennara væri að samvinna kennara gæti stuðlað að samkeppni milli kennara, 
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ágreiningi eða togstreitu milli samstarfsaðila, minna sjálfstæði kennara, auknu vinnuálagi, 

klíkumyndun og valdabaráttu innan teyma. Einnig kom fram að samvinna kennara gæti verið 

tímafrek. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Svanhildar Maríu Ólafsdóttur (2009, bls. 53 og 98) 

voru ókostir við teymisvinnu m.a. fleiri fundir og flóknara skipulag. Það mátti lesa úr 

niðurstöðum hennar að tilfinningar varðandi teymisvinnuna væru blendnar. Viðmælendum 

hennar fannst teymisvinnan geta verið krefjandi en um leið fannst þeim gott að geta deilt 

ábyrgðinni, áhyggjum og tilfinningum með öðrum. Enginn af þeim kennurum sem Svanhildur 

María tók viðtal við vildi þó fara aftur í einyrkjastarf. 

 Anna Steinunn Friðriksdóttir (2015, bls. 46–48) talaði um að helsti ókostur við 

teymisvinnu kennara væri ef teymið næði ekki vel saman og samvinnan gengi því illa. Hún 

komst einnig að því að skipulagning og teymisvinna væri tímafrek, og að kennara skorti tíma 

fyrir undirbúning og þróunarvinnu. Að lokum komu upp hugmyndir hjá viðmælendum hennar 

varðandi ókosti sem teymisvinna kennara gæti haft og nefndu þau meðal annars kennara í 

hlutastarfi. Erfitt gæti verið fyrir þá að finna tíma sem hentar þeim til undirbúnings og ef upp 

koma mikil forföll væri meira álag á teymisfélaga. 
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7 Flokkun á teymisvinnu kennara 
Í þessum kafla verður fjallað um flokkunarkerfi Goetz (2000) og þrepaskiptingu Krøll-

Schwartz (2004, bls. 12–13). Skoðað verður hver helsti munurinn er á þessum mismunandi 

leiðum til að flokka teymisvinnu grunnskólakennara. 

Goetz (2000) flokkaði samvinnu kennara í tvo flokka (A og B) með nokkrum 

undirflokkum. Flokkur A snýr að teymiskennslu þar sem tveir eða fleiri kennarar kenna sömu 

nemendum á sama tíma í sömu skólastofu og skiptist flokkurinn í sex mismunandi útfærslur. 

Flokkur B snýr að teymisvinnu þar sem tveir eða fleiri kennarar vinna saman en kenna ekki 

endilega sömu nemendahópum. Þessum flokki fylgja fimm mismunandi aðferðir af 

teymisvinnu. Hún talaði um að helsti munur á teymiskennslu og teymisvinnu væri fyrst og 

fremst að í teymiskennslu kenna kennarar nemendum að einhverju leyti í sameiningu og bera 

sameiginlega ábyrgð á nemendahópum en undirbúningur og skipulag kennslunnar er 

sameiginlegur bæði í teymiskennslu og teymisvinnu. 

Hér á eftir verða þessum flokkum og undirflokkum gerð nánari skil. Tafla 1 er byggð á 

flokki A og má þar sjá hvernig má byggja upp teymiskennslu í sex mismunandi útfærslum. 

 

Tafla 1. Flokkur A um útfærslur á teymiskennslu kennara samkvæmt Goetz 

Útfærsla Lýsing 

Hefðbundin kennslustund 

(Traditional Team Teaching) 

Í þessari leið deila kennarar sameiginlegri ábyrgð í 

kennslustundum, útbúa námsefni saman og úthluta til 

nemenda. Til dæmis gæti einn kennari lagt inn efni 

kennslustundarinnar á meðan annar kennarinn teiknar 

upp hugarkort um verkefni tímans. 

Samkennsla 

(Collaborative Teaching) 

Þessi leið lýsir hefðbundinni kennsluaðferð þar sem 

teymisfélagar vinna saman að undirbúningi og kennslu. 

Hér er ekki verið að tala um kennslustund með 

venjulegum hætti í formi fyrirlestrar og upplestrar, heldur 

taka báðir kennarar virkan þátt í kennslunni með 

umræðum og kenningum fyrir framan nemendur. Einnig 

vinna kennarar með nemendum í formi umræðna og 

hópavinnu. 

Samkennsla með stuðningi 

(Supportive Team Teaching) 

Hér er einn kennari ábyrgur fyrir námsefninu og innlögn 

í kennslustund, svo tekur annar kennari við og veitir 

eftirfylgni í tengslum við námsefnið. 
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Samhliða kennsla 

(Parallel Instruction) 

Í samhliða kennslu er nemendahópum skipt upp í tvo 

hópa þar sem kennarar kenna smærri hópum sama 

kennsluefnið hvor í sínu lagi. 

Fjölbreyttir nemendahópar 

innan bekkjarins 

(Differentiated Split Class) 

Þessi aðferð felur í sér að skipta nemendahópum upp í 

samræmi við námsþörf og getu hvers og eins. Hver 

kennari er ábyrgur fyrir sínum hóp og veitir hópnum 

aðstoð við hæfi. 

Aðstoðarkennari 

(Monitoring Teacher) 

Hér er einn kennari ábyrgur fyrir kennslunni sjálfri á 

meðan hinn sér um agastjórnun og fylgist með 

vinnubrögðum nemenda.  

Byggt á: Goetz (2000) 

 

Tafla 2 er byggð á flokki B þar sem sjá má fimm aðferðir við teymisvinnu kennara.  

 

Tafla 2. Flokkur B um aðferðir við teymisvinnu kennara samkvæmt Goetz 

Aðferð Lýsing á aðferð 

Teymisfélagar hittast til þess 

að skiptast á hugmyndum og 

úrræðum en starfa sjálfstætt. 

Þessi aðferð felur m.a. í sér vikulega fundi þar sem 

kennarar fjalla um, skipuleggja og undirbúa 

kennslustundir fyrir komandi viku. Einnig eru þessir 

fundir leið til að miðla þekkingu, hugmyndum og 

kennsluháttum til annarra. 

Teymisfélagar deila 

sameiginlegum úrræðum. 

Með þessari aðferð bera kennarar ábyrgð og kenna sínum 

nemendahópum hver í sínu lagi en deila 

kennsluáætlunum, námsefni og ítarefni með öðrum 

kennurum teymisins. 

Teymisfélagar bera 

sameiginlega ábyrgð á stórum 

nemendahóp. 

Með þessari aðferð bera kennarar sameiginlega ábyrgð 

og vinna sameiginlega að skipulagningu en hver og einn 

kennir sínum undirhóp.  

Einn teymisfélagi tekur að sér 

að skipuleggja kennsluáætlun 

fyrir allt teymið. 

Þessi aðferð nær ekki til alls teymisins þar sem 

hugmyndir allra eru teknar saman. Stundum er þessi 

aðferð notuð vegna tíma- og/eða fjárskorts. 

Teymisfélagar skipuleggja 

kennsluáætlun í sameiningu. 

Hér er skipulagning sameiginleg og hver kennari ber 

ábyrgð og kennir öllum nemendahópum út frá sinni 

faggrein. 

Byggt á: Goetz (2000) 
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Krøll-Schwartz (2004, bls. 12) setti fram ferli sem sýnir hvernig má skipta teymisvinnu niður 

í fjögur mismunandi stig þar sem stig eitt sýnir þá tegund teymisvinnu sem er síst þróuð en stig 

fjögur þá þróuðustu og eftirsóknarverðustu. Þessi þrepaskipting sýnir hvernig má byggja upp 

samvinnu kennara á markvissan hátt úr teymisvinnu í faglegt námsteymi. Tafla 3 er byggð á 

þrepaskiptingu Krøll-Schwartz (2004, bls. 13). 

 

Tafla 3. Þrepaskipting Krøll-Schwartz 

Stig Lýsing 

Fyrsta stig - Teymisvinna 

(samvinna kennara) 

Teymi vinna saman að þeim markmiðum sem sett hafa 

verið fyrir þau. Þetta getur verið skipulagning stórra 

verkefna, samvinna á stuttum verkefnum eða yfirferð á 

námsefni. Öll áhersla er lögð á nemendur en ekki á 

samvinnu og samskipti kennara. 

Annað stig - Nánari 

teymisvinna (nánari samvinna 

kennara) 

Teymi vinna saman að öllu því sem kemur fram á fyrsta 

stigi, auk skipulagningar og náms- og félagslegs þroska 

nemenda. Kennarar vinna sameiginlega að 

kennsluáætlun og faglegum verkefnum nemenda og ræða 

saman um viðhorf og afstöðu til félagslegra samskipta og 

menningar þeirra. Einnig er unnið saman að 

kennsluháttum, námsmati og nemenda- og 

foreldrasamskiptum. Öll umræða og áhersla er lögð á 

nemendur en ekki á samvinnu og samskipti kennara. 

Þriðja stig - Teymiskennsla 

Teymi vinna saman að öllu því sem kemur fram á fyrsta 

og öðru stigi, auk þróunar kennarahlutverksins. Þau ræða 

á gagnrýnin hátt um kennsluhætti teymisins og vinna 

markvisst að þróun, samskiptum, samvinnu og menningu 

teymisins. Áhersla er lögð á bæði faglegt og persónulegt 

náms- og þroskaferli nemenda og einnig samvinnu og 

samskipti innan kennarateymisins. 
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Fjórða stig – Faglegt 

námsteymi 

Teymi vinna saman að öllu því sem kemur fram á fyrsta 

til þriðja stigi, og einnig að þróun teymisins.  Samvinnan 

er skuldbindandi og byggð upp til langs tíma og vinnur 

teymið markvisst að því að þróa teymið í heild sinni. 

Leitast er eftir styrkleikum og kostum teymisfélaga til að 

nýta við mótun teymisins. Unnið er faglega að 

sameiginlegum skilningi teymisins og þeim 

ágreiningsmálum og samskiptaörðugleikum sem geta 

komið upp. Áhersla er lögð á bæði faglegt og persónulegt 

náms- og þroskaferli nemenda og einnig faglega 

samvinnu og samskipti innan kennarateymisins þar sem 

unnið er með gildi og grundvallaratriði náms og kennslu. 

Byggt á: Krøll-Schwartz (2004, bls. 13) 

 

Út frá þessu má sjá ýmsa möguleika á skipulagningu á samvinnu kennara. Samkvæmt 

flokkunarkerfi Goetz (2000) er annars vegar hægt að skipuleggja hana út frá teymiskennslu þar 

sem kennarar bera sameiginlega ábyrgð á allri skipulagningu og kennslu nemendahópsins. 

Þessi leið á t.d. við um teymi þar sem kennarar sama árgangs vinna saman í teymi með 

árganginn sem heild. Þegar um er að ræða teymisvinnu þar sem kennarar vinna sameiginlega 

að ákveðnum þáttum tengdum nemendahópnum er hægt að skipuleggja það á ýmsan máta. 

Meðal annars gæti skipt máli um hvaða aldurshóp er að ræða, fjöldi nemenda og samsetning 

teymisfélaga. Þessi leið á t.d. við um fagteymi og önnur teymi sem vinna saman þvert á 

nemendur. 

Þrepaskipting Krøll-Schwartz (2004, bls. 13) býður einnig upp á ýmsa möguleika þar 

sem teymi geta ákveðið í hversu djúpa samvinnu skal fara. Þetta kerfi gefur teymum einnig 

möguleika á að þróast frá einu stigi yfir á annað með markvissum hætti eftir því sem hæfni 

þeirra til teymisvinnu eykst. Um leið býður hún upp á tækifæri fyrir teymi til að hafa viðmið 

um starfshætti og þróun starfshátta teymisins. 
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8 Innleiðing og skipulagning teyma 
Í þessum kafla verður farið yfir hvernig skal hefja samvinnu kennara út frá þrepaskiptingu Sisse 

Krøll-Schwartz. Einnig verður farið yfir samsetningu og hlutverk teymisfélaga og hvernig 

samskipti þeirra þurfa að vera við slíka vinnu. 

 

8.1 Innleiðing 
Þessum kafla er skipt upp í tvo hluta, fyrst verður farið yfir hvernig skal hefja teymisvinnu 

kennara út frá þrepaskiptingu Krøll-Schwartz og því næst hvernig má þróa þá vinnu áfram í 

tengslum við samskipti og verkaskiptingu innan teymisins.  

 

8.1.1 Upphaf teymisvinnunnar 

Krøll-Schwartz (2004, bls. 6–10) talar um að það geti verið mjög krefjandi þegar innleiða á 

nýtt teymi þar sem ólíkir einstaklingar eru settir saman og þekkja jafnvel ekki vinnulag, 

styrkleika, þekkingu og getu hver annars. Hún segir að viðhorf og væntingar til teymisvinnu 

geti verið mismunandi milli aðila og til þess að slík vinna verði sem árangursríkust þurfi 

teymisfélagar að byrja á því að ræða hverjar væntingar og viðhorf þeirra séu til náms og 

kennslu. Hún segir einnig að þar sem teymisfélagar eru jafn ólíkir og þeir eru margir séu þar af 

leiðandi mismunandi skoðanir og hugmyndir á námi og kennslu milli aðila en það getur einnig 

verið einn af styrkleikum við teymisvinnu kennara. Teymisfélagar þurfa ekki að vera sammála 

öllum þeim hugmyndum sem settar eru fram heldur einkennist teymisvinnan af gagnkvæmum 

skilningi, virðingu og trausti. Einnig talar hún um að ný teymi þurfi að byrja á að vinna með 

þrjá þætti við upphaf teymisvinnu. Tafla 4 byggir á þessum þremur þáttum. 
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Tafla 4. Þrír þættir sem þarf að fara yfir við upphaf teymisvinnu 

Þættir Lýsing 

Siðareglur teymisins. 

 

• Teymisfélagar þurfa að byrja á því að setja sér 

siðareglur um samvinnu, samskipti, vinnulag og 

verkaskiptingu með aðal- og skólanámskrá til 

hliðsjónar. Þessar siðareglur snúa að 

fundarhöldum þar sem allt þarf að vera á hreinu 

líkt og mætingarskylda, afboðun, fjöldi funda og 

fundarstjórnun.  

• Tryggja þarf að teymisfélagar séu í stöðugri þróun 

og þurfa þeir að skipuleggja þróunarvinnu 

teymisins vel og fram í tímann.  

• Ákveða þarf hvernig meðhöndla á ágreiningsmál 

sem upp koma hjá teymisfélögum og hvenær er 

rétti tímapunkturinn til að kalla stjórnendur til 

aðstoðar. Einnig þarf að ákveða hvað skal gera 

varðandi óeiningu um ákvarðanatöku og 

samskiptaörðugleika. 

Viðhorf og sameiginlegt 

samkomulag í daglegu starfi 

með nemendum. 

 

• Teymisfélagar þurfa að ræða saman um viðhorf 

hvers og eins og setja reglur um dagleg störf þeirra.  

• Fara þarf yfir hvaða reglur skal setja varðandi 

félagsleg samskipti nemenda og hvernig er hægt að 

fyrirbyggja einelti og stríðni meðal þeirra.  

• Teymið þarf að skipuleggja vettvangsferðir með 

nemendum vel, tilgangur ferðarinnar þarf að vera 

skýr og einnig hversu oft á að fara í slíkar ferðir.  

• Ákveða þarf hvaða hefðum teymið vill koma á og 

þá hvernig skal viðhalda þeim í framhaldinu.  

• Teymið þarf að ákveða námsfyrirkomulag 

nemenda og hvernig því er viðhaldið. 

• Teymisfélagar þurfa einnig að skoða viðhorf sitt til 

heimavinnu, hvort heimavinna eigi yfir höfuð að 

vera og þá hversu mikil og hve oft hún eigi að eiga 

sér stað.  

• Ákveða þarf hvaða praktísku verkefni á að vinna 

innan nemendahópsins, hver stjórnar, hver sér um 

skipulagningu og hvert hlutverk nemenda og 

kennara er í þessari vinnu. 
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Væntingar og viðhorf. 

 

• Teymið þarf að gera sér grein fyrir væntingum og 

viðhorfum hvers meðlims og geta samræmt þær. Í 

því skyni fær teymið þrjár dæmisögur til 

umfjöllunar um grundvallarvæntingar, -viðhorf og 

gildi til náms og kennslu. Hverri dæmisögu fylgja 

spurningar sem teymið skal ræða sín á milli og 

leysa. Þessar dæmisögur eru um ágreiningsmál 

teymisins, ábyrgð og greiningu á átökum. 

Byggt á: Krøll-Schwartz (2004, bls. 7–10) 

8.1.2 Næstu skref 

Þegar teymisfélagar hafa farið yfir þessa þrjá þætti við upphaf teymisvinnunnar þurfa þeir að 

skoða framhaldið. Næsta skref er að þróa samvinnu teymisins í tengslum við samskipti og 

verkaskiptingu með það í huga að mæta þörfum nemenda á sem faglegastan hátt. Þessir þættir 

eru samvinnuferli, sjálfsmat teymisins, matsumræða, hlutverk og verkaskipting, ábyrgð og 

lausnateymi (Krøll-Schwartz, 2004, bls. 11–34). Hér á eftir verður gerð grein fyrir hverjum 

þessara þátta. 

Í samvinnuferlinu er notast við fjögurra þrepa kerfið líkt og tafla 3 sýnir, til að skilgreina 

og skipuleggja umhverfi og samskiptamynstur teymisins. Þau eru: fyrsta stig - teymisvinna 

(samvinna kennara), annað stig - nánari teymisvinna (nánari samvinna kennara), þriðja stig - 

teymiskennsla og fjórða stig - námsteymi. Krøll-Schwartz, (2004, bls. 12) talar um að faglegt 

teymi þekkist á því að gera miklar kröfur til sín um markmiðasetningu, verkefnaval, kennslu 

og nám nemenda sinna, ásamt því að byggja upp faglegt samstarf og samskipti í teyminu. Það 

þarf að vera jafnvægi á milli þessara tveggja þátta þannig að hvor þáttur um sig styrki og þrói 

hvor annan.   

Sjálfsmat teymisins felst í því að teymisfélagar halda formlega fundi þar sem farið er 

yfir samvinnuna á gagnrýninn og hreinskilinn hátt. Þar fara teymisfélagar yfir hvort það sé 

unnið í samræmi við sett markmið og hver og einn fær tækifæri til að fara yfir það sem vel 

gengur og hvað ekki. Við þessa vinnu er sjálfsmat sett fyrir hvern teymisfélaga þar sem þeir 

meta teymisvinnuna út frá sinni líðan. Þeir þættir sem koma fram í sjálfsmatinu eru varðandi 

samskipti, vinnuferli, hæfni, kennslu, traust og virðingu og markmið teymisins. Teymisfélagar 

ræða um niðurstöður og koma með tillögur um hvernig hægt sé að bæta samstarfið (Krøll-

Schwartz, 2004, bls. 14).  

Matsumræðan er í fjórum þáttum og er mikilvægt að velja teymisstjóra og ritara fyrir 

þessa vinnu til að halda utan um sjálfsmat og umbótaáætlun. Í fyrsta lagi þarf að fara yfir og 

taka saman niðurstöður sjálfsmats teymisfélaga og bera þær saman. Í öðru lagi þarf að taka 
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saman þær fullyrðingar og þætti sem teymisfélagar telja mikilvægast að ræða. Í þriðja lagi skal 

ræða um þessar fullyrðingar og þætti. Að lokum og í fjórða lagi þarf að ræða og útbúa 

umbótaáætlun. Hlutverk og verkaskipting snýr að því að verkefni, fundir og hópavinna er partur 

af skólasamfélaginu sem allir taka þátt í; stjórnendur, kennarar, aðrir starfsmenn og nemendur. 

Samt sem áður eru ekki allir sem telja sig njóta góðs af þessari samvinnu, t.d. ef væntingar voru 

ekki uppfylltar vegna mismunandi þátttöku í verkefnum. Oft gleymist að taka tillit til 

samsetningar í hópa og aðlaga verkefni að einstaklingum (Krøll-Schwartz, 2004, bls. 26). 

Við hlutverkaskiptingu innan teymisins nýtir Krøll-Schwartz (2004, bls. 21–22) sér 

greiningar- og þróunarverkfæri frá Dr. Meredith Belbin. Belbin (2010, bls. 22) þróaði þetta 

greiningar- og þróunarverkfæri til að halda utan um hegðun og framlag teymisfélaga, hann talar 

um níu hlutverk sem eru nauðsynleg til þess að teymisvinna verði árangursrík. Ef teymisfélagar 

uppfylla þessi níu hlutverk og nota þau á viðeigandi hátt má tryggja jákvæða samvinnu. Einnig 

talar hann um að enginn getur verið góður í öllum níu hlutverkunum en getur jafnvel verið 

góður í þremur til fjórum. Það þarf ekki níu manns í teymi, heldur getur vel samsett teymi 

samanstaðið af þremur til fjórum einstaklingum sem uppfylla öll hlutverkin ef hver og einn 

uppfyllir þrjú til fjögur hlutverk. Tafla 5 er byggð á níu þáttum Belbins sem eru eftirfarandi: 

 

Tafla 5. Níu hlutverk Belbins 

Hlutverk Lýsing 

Framkvæmdarmaðurinn 

(Implementer) 

Sá sem sér um að koma hugmyndum í verk og ljúka 

þeim. Hann er skilvirkur, hagsýnn, góður 

skipuleggjandi, hefur aga og sér til þess að hlutirnir 

verði framkvæmdir. 

Formaðurinn 

(Coordinator) 

Sá sem sér um að allir teymisfélagar hafi sitt hlutverk 

og heldur utan um teymið, álit allra og tímamörk. Hann 

er jákvæður, skipulagður, með skýr fyrirmæli, skráir 

skoðanir og tekur saman það sem allir í hópnum vilja.  

Tengiliðurinn 

(Resource investigator) 

Sá sem er góður í samskiptum, fullur eldmóði, 

mannblendinn og góðlátlegur. Hann tengir saman 

teymið og sér um að samvinnan gangi upp. Hann er 

forvitinn og byggir upp góð tengsl við fólk. Hann leitar 

stöðugt að nýjum upplýsingum og áhugaverðu fólki. 

Hann veit hvar tækifærin eru og kann að nýta þau.  
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Peran 

(Plant) 

Sá sem er skapandi, endurnýjandi og kemur með 

frumlegar hugmyndir. Þarf sitt rými til að geta beitt 

hugmyndafluginu, hannað stefnur og skipulag fyrir 

framtíðina. Talið er að hann sé sérlega mikilvægur á 

byrjunarstigi verkefnis eða þegar „sköpunin“ á sér stað.  

Greinandinn 

(Monitor evaluator) 

Sá sem kryfur verkefnið til mergjar, er íhugull og 

hugleiðir gaumgæfilega. Hann fer í gegnum verkefnin, 

skoðar í hverju þau felast og gerir áætlanir. Hann vill 

vita af hverju og hvernig og vill rannsaka og skilja. 

Hann er fljótur að sjá veikleika í áætlunum eða 

röksemdarfærslum og hefur gaman af því að hugleiða, 

lýsa og útskýra. 

Mótandinn 

(Shaper) 

Sá sem er viljasterkur með góða, praktíska innsýn og 

tilfinningu fyrir tækni, aðferðum og reglum. Hann er 

drífandi og með mikinn sjálfsaga. Hann vill ná árangri, 

er fljóthuga og óþolinmóður. Hann skorar á og er 

stöðugt leitandi að áskorunum. Hann er framtakssamur, 

sér til þess að koma hlutum í gang og sér fólk aðallega 

í ljósi settra markmiða.  

Liðsmaðurinn 

(Teamworker) 

Sá sem er tilfinningasamur og veitir teyminu stuðning, 

leitast við að skapa gott andrúmsloft og samheldni. 

Hann er útsjónarsamur, á auðvelt með að fá aðra til að 

treysta sér og mislíkar ágreiningur. Hann er trúr 

markmiðum hópsins, sér til þess að allir komist að og 

ræðir hugmyndir annarra á jákvæðan hátt. Hann er 

góður í að fá fólk til að vinna saman og er með góða 

innsýn í tengsl á milli fólks.  

Frágangsmaðurinn 

(Completer) 

 

Sá sem nærist á áhættu sem leiðir til 

fullkomnunaráráttu og áherslu á smáatriði. Hann hefur 

stöðugar áhyggjur af öllu því sem gæti farið úrskeiðis. 

Hann er hrifinn af reglum og ákveðnum mynstrum og 

athugar í sífellu hvort allt gangi vel og hvort verkefnum 

sé skilað á réttum tíma. Hann er mjög gagnrýninn, 

hefur náið eftirlit og fylgist með gæðum.  

Sérfræðingurinn 

(Specialist) 

Sá sem hefur sérhæfða þekkingu. Hann er stoltur af 

hæfileikum sínum og getu og vinnur í því að viðhalda 

starfsstöðu sinni. Starf hans innan teymisins er að vera 

sérfræðingur í teyminu og skuldbindur hann sig að fullu 

við sitt sérsvið. 

Byggt á: Belbin (2010, bls. 22) 
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Þegar kemur að ábyrgð bera teymisfélagar sameiginlega ábyrgð á verkefnum og þurfa þeir að 

ræða og skrá niður hver ber ábyrgð á hvaða verkefni fyrir sig. Mikilvægt er að sátt ríki um 

ábyrgðar- og verkaskiptingu hvers og eins og þurfa teymisfélagar að vinna sameiginlega í að 

skrá niður þessi atriði (Krøll-Schwartz, 2004, bls. 32–33). 

Lausnateymi (yfirumsjón) er þegar teymisfélagar þurfa að leysa ákveðin mál sem þeir 

eiga í vandræðum með og þurfa jafnvel stuðning við. Einnig fá teymisfélagar tækifæri til að 

ræða og ígrunda þau vandamál sem þeir kljást við í daglegu starfi sem einstaklingar eða í 

teyminu sjálfu (Krøll-Schwartz, 2004, bls. 34). 

 

8.2 Samsetning og hlutverk teymisfélaga 
Í þessum kafla verður fjallað um samsetningu teymisfélaga ásamt hlutverki þeirra innan 

teymisins. 

Biech (2008, bls. 1–3) talar um að þegar hugsað er um teymisvinnu er margt sem getur 

komið upp í hugann, jákvæðar hugsanir líkt og samvinna, sameiginleg markmið og góð 

skemmtun en einnig neikvæðar hugsanir líkt og ágreiningsmál, samskiptaörðugleikar og 

tímaskortur. Hún talar einnig um að teymisfélagar sem vinna vel saman komi fleiru í verk en 

þeir sem vinna einir, þ.e.a.s ef allir taka virkan þátt í teymisstarfinu, og að teymisvinna getur 

leitt að fjölbreyttari hugmyndum, ákvörðunum og meiri gæðum í verkefnum.  

Roberts og Pruitt (2003, bls. 94) tala um að það sé betra að hafa færri en fleiri 

einstaklinga í teymi þar sem of stór teymi verði ekki nægjanlega skilvirk. Þeir telja að fimm til 

níu einstaklingar séu mjög viðráðanlegur fjöldi í teymi og eykur það líkur á meiri afköstum, 

betri tengingu milli einstaklinga, eflir ábyrgð hvers og eins og auðveldar allt skipulag í teyminu. 

Þeir tala einnig um að skipta megi stærri teymum niður í minni teymi með ákveðin verkefni. 

Eins og Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason (2012, bls. 109–110) tala um þá 

býr hver kennari innan teymis yfir einhverjum hæfileikum og getu sem hann getur lagt til 

samstarfsins og að miklu máli skipti að hafa gott skipulag og vera í stöðugri þróun til að efla 

alla þá þekkingu sem þar er til staðar. Þeir tala um að gott teymi þurfi að geta unnið saman sem 

ein heild en ekki sem hópur af einstaklingum sem starfa einir, þess vegna þurfi teymisfélagar 

að samhæfa krafta sína innan teymisins. Þeir segja einnig að árangur teymisvinnunnar fari eftir 

því hvernig tekst að nýta og samhæfa vinnuframlag allra teymisfélaga, setja sameiginleg 

markmið, tileinka sér gott skipulag og þróa sérkenni teymisins. Þeir segja jafnframt að 

teymisfélagar hafi það hlutverk að greina nýjar leiðir, leita lausna á vandamálum og þróa sig í 
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starfi. Út frá þessu má sjá að það skiptir miklu máli að samsetning teymisfélaga sé góð svo allir 

fái sem mest út úr samvinnunni. 

Til þess að teymi nái þessum árangri þurfa samskipti teymisfélaga að vera uppbyggileg, 

allir láti skoðanir sínar í ljós og beri virðingu fyrir skoðunum hver annars, en nánar verður farið 

yfir samskipti milli teymisfélaga í næsta kafla. Teymisfélagar ættu að koma með hugmyndir 

og tillögur að breytingum án þess að vera hræddir við að fá neikvætt viðmót frá öðrum 

teymisfélögum. Jákvætt andrúmsloft skiptir miklu máli svo að allir þori að segja það sem þeim 

finnst (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012, bls. 109–110). 

Goetz (2000) talar um að teymisvinna geti verið mismunandi eftir skólum og getur það 

haft áhrif á skipulagningu og kennslufyrirkomulag. Hún bendir á að þegar teymi eru samsett af 

fleiri en tveimur til þremur teymisfélögum gæti verið þörf fyrir teymisstjóra. Hann ber þá 

ábyrgð á innri starfsemi teymisins, s.s. að skipuleggja fundi, samræma tímaáætlanir o.fl. 

Teymisstjóri er einnig ábyrgur fyrir ytri starfsemi teymisins; samskiptum við stjórnendur til að 

tryggja að teymið geti uppfyllt sett markmið, t.d. að nægilegt fjármagn og stuðningur sé til 

staðar. Hlutverk hvers teymisfélaga er að taka þátt í umræðu og skipulagningu og hver og einn 

verður að bera ábyrgð á þeim verkefnum sem teymin vinna að. Teymið þarf að fá tíma til að 

skipuleggja þessa vinnu og byggja upp traust innan teymisins. 

Krøll-Schwartz (2004, bls. 25) talar um að teymisvinna eigi að vera sjálfstæð, virk og 

lifandi og það sem einkenni gott og skilvirkt teymi sé þegar teymisfélagar eru tilbúnir til að 

leggja sitt af mörkum til samstarfsins í tengslum við viðhorf, gildi og reglur. Á sama tíma eru 

þekking, skoðanir og hugmyndir teymisfélaga mismunandi og geta ágreiningsmál því 

auðveldlega komið upp og þarf að vinna í þeim hratt og faglega. Að lokum talar hún um að það 

sem einkenni vel heppnað teymi sé að hafa hluta af öllum níu hlutverkaþáttum Belbins í 

teyminu. Þá er ekki átt við að það þurfi að vera níu teymisfélagar og hver með sitt hlutverk, 

heldur að hver og einn sé með tvö til þrjú hlutverk innan teymisins. Teymið á að leggja áherslu 

á að ná þeim markmiðum sem hafa verið sett. 

Kristín Margrét Gísladóttir (2015, bls. 68) bendir á að eðlilegt sé að teymisvinna sé 

fjölbreytt þar sem teymin eru ólík og samsett á mismunandi hátt. Munurinn á teymum getur 

verið vegna nemendafjölda, aðstöðu og lengdar samstarfsins. Þar talar hún einnig um að 

grunnurinn að teymisvinnu sé að kennarar þekki hugmyndafræðina varðandi teymisvinnu og 

starfsþróun sé í þá átt. Anna Kristín Sigurðardóttir (2008) nefnir að það sé mikilvægt að 

samvinna kennara sé byggð á faglegum vinnubrögðum svo hún leiði til starfsþróunar. Slíkt 

samstarf felur í sér samráð um fyrirkomulag kennslu og einnig samstarf þar sem teymisfélagar 
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læra hver af öðrum, finna í sameiningu lausnir á viðfangsefnum og vinna að því að ná betri 

árangri í skólastarfi. 

 

8.3 Samskipti teymisfélaga 
Í þessum kafla verður fjallað um samskipti teymisfélaga. 

Biech (2008, bls. 1–3) talar um að þegar litið er á samskipti milli teymisfélaga þurfi 

hver og einn að horfa inn á við og hugsa um hvernig hann vill að komið sé fram við sig. 

Teymisfélagar þurfa að bera virðingu fyrir skoðunum annarra og láta ekki persónulegt álit hafa 

áhrif á samstarfið. Ef upp kemur ágreiningur milli aðila þurfa þeir að leysa úr þeim strax og á 

sem faglegastan hátt. Þó að kennarar starfi í teymi þýðir það ekki að allir þurfi að vera sammála 

um allt heldur er þetta spurning um að geta leyst þau mál í sameiningu og á sem faglegastan 

hátt.  

Haukur Ingi Jónsson og Helgi Þór Ingason (2012, bls. 34) nefna sex lykilþætti sem hver 

einstaklingur þarf til að ná árangri í teymisvinnu og samskiptum milli teymisfélaga. (1) Að 

þekkja sjálfan sig og vera meðvitaður um hvernig maður sjálfur hugsar, líður og bregst við í 

samskiptum. (2) Að hafa skilning á hvernig öðrum líður, hvernig þeir hugsa og bregðast við. 

(3) Að geta myndað tengsl við aðra, bæði einstaklinga og hópa. (4) Að vera reiðubúinn til að 

bæta það sem betur mætti fara í samskiptum við aðra. (5) Að hafa myndað sér skoðun á því 

hvernig maður sjálfur vill þroskast í mannlegum samskiptum. (6) Að þekkja og hegða sér í 

samræmi við þau gildi sem mikilvægust eru til að þroskast sem einstaklingur í hóp. 

Teymi byggjast á samskiptum sem er kerfi sem mótar, skapar og viðheldur tengslum 

milli einstaklinga. Samskipti teymisfélaga felast m.a. í samræðum, upplýsingagjöf, hjálpsemi, 

ákvarðanatöku og að læra hver af öðrum (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012, 

bls. 23). Einnig er mikilvægt að teymisfélagar læri að treysta hver öðrum og eigi samskipti sín 

á milli áður en almenn teymisvinna fer af stað (Goetz, 2000).  

Krøll-Schwartz (2004, bls. 35) telur að reglulegir fundir séu lykillinn að samskiptum 

teymisins. Það er því mikilvægt að teymi komi upp góðri fundarmenningu með dagskrá sem 

einn af teymisfélögum útbýr fyrir fundinn, t.d. fundarstjóri komandi fundar. Dagskrá fundarins 

ætti að senda öllum teymisfélögum fyrir fundinn til að auðvelda undirbúning fyrir umræðu 

fundarins og hjálpar hún einnig til við að halda einbeitingu á fundinum. Fundarstjóri tryggir að 

öll atriði á dagskrá verði til umfjöllunar. Nauðsynlegt er að hafa ritara til að skrifa niður það 

sem fram fer, þær ákvarðanir sem teknar eru og hugmyndir sem upp koma til að forðast að 

sömu atriðin verði til umfjöllunar á næstu fundum. 
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Krøll-Schwartz (2004, bls. 112) kemur einnig inn á það að teymin séu ekki aðeins ein 

og sér starfandi í grunnskólum. Það eru nokkur teymi og þarf því að passa að allir í kringum 

viðkomandi teymi séu vel upplýstir um hvað er um að vera. Þetta á við um upplýsingar milli 

teyma og til stjórnenda. Svo að stjórnendur séu vel upplýstir um hvað er um að vera í teymum 

þurfa teymin reglulega að leggja fram upplýsingar til þeirra, s.s vikuáætlanir, upplýsingar um 

nemendur og frá foreldrum og fundagerðir. 

Samskipti teymisfélaga þurfa að vera opin og tryggja þarf að allir segi sínar skoðanir í 

stað þess að sammælast um ákvarðanir án þess að vera sammála þeim. Þess vegna er mikilvægt 

að samstarfið byggist á jákvæðum hugsunarhætti og passa að halda uppi gagnrýnum samræðum 

teymisins (Haukur Ingi Jónsson og Helgi Þór Ingason, 2012, bls. 81). 
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9 Umræður og samantekt 
Í þessum kafla verða tekin saman helstu atriði úr þeim köflum sem er að finna hér að framan 

og dregnar af þeim ályktanir. 

Aðalnámskrá grunnskóla nefnir ekki teymisvinnu grunnskólakennara með beinum 

hætti en aftur á móti fjallar hún um samvinnu heimila og skóla, samvinnu milli nemenda og í 

hæfniviðmiðum. Samstarf og teymisvinna kennara getur samt sem áður hjálpað mikið til 

varðandi þetta þar sem teymisfélagar bera sameiginlega ábyrgð á þeim verkefnum sem þeir 

vinna að. 

Þó að teymi sé hópur af fólki sem vinnur að sameiginlegum verkefnum er munur á 

hópavinnu og teymisvinnu. Hópar vinna saman að ákveðnu markmiði sem þarf ekki endilega 

að vera sameiginlegt hjá öllum aðilum hópsins. Þeir deila upplýsingum sín á milli og hver 

einstaklingur er ábyrgur fyrir sínu eigin verkefni. Einstaklingar í teymisvinnu vinna aftur á móti 

að sameiginlegum markmiðum og hafa sameiginlega ábyrgð. Teymisfélagar hjálpa hver öðrum 

og styðja hver við annan við að ná þeim markmiðum sem unnið er að. Teymi geta að vísu verið 

mjög misjöfn og fer það eftir viðfangsefni hvers teymis fyrir sig hvernig samsetning 

teymisaðila þarf að vera. Menntun, kunnátta og reynsla getur spilað þar inn í og er mikilvægt 

að vanda vel til verka þegar velja á teymisfélaga saman. Miklu máli skiptir að allir 

teymisfélagar leggi sitt af mörkum og taki virkan þátt í skipulagningu á þeirri vinnu sem þarf 

til að ná markmiðunum.  

Samkvæmt þeim rannsóknum sem farið var yfir má sjá að kostir teymisvinnu eru mun 

fleiri en ókostir hennar. Væntanlega er teymisvinna ekki fyrir alla, þ.e.a.s. ef aðilar eru ekki 

tilbúnir að leggja sitt af mörkum til að ná þeim markmiðum sem sett eru, er teymisvinna 

kannski ekki fyrir þá. Teymisfélagar sem reyna að koma sér hjá þeim verkum sem þarf að gera 

skapa aukið álag og pirring hjá öðrum teymisfélögum. Það skiptir líka miklu máli hvernig 

skólastjórnendur skipuleggja stundaskrá teymisfélaga og passa þarf að samræmi sé á milli 

teymisfélaga svo þeir geti nýtt undirbúningstíma sinn í sameiningu. Einnig má sjá á 

niðurstöðum þessara rannsókna að kostir við teymisvinnu eru m.a. meiri starfsánægja, minni 

einangrun, fjölbreyttari kennsluhættir, traustara námsmat, aðhald, fagleg samtöl, betri 

námsárangur og nemendur hafa fleiri kennara til að leita til.  

En eins og með allt eru ekki aðeins kostir við teymisvinnu heldur eru einnig ókostir við 

hana. Niðurstöður úr þeim rannsóknum sem farið var yfir sýndu að ókostir við teymisvinnu 

kennara voru m.a. tímaskortur fyrir undirbúning og þróunarvinnu, teymisfélagar sem ekki ná 

saman (samstarfsörðugleikar), fleiri fundir og mismunandi framlag teymisfélaga. 
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Eins og fram hefur komið er hægt að skipuleggja teymisvinnu grunnskólakennara á 

ýmsa vegu, m.a. þarf að ákveða hvort samvinnan á að fela í sér teymiskennslu eða teymisvinnu. 

Það getur verið mismunandi hvernig teymin eru sett upp innan hvers skóla fyrir sig. Það getur 

m.a. farið eftir aldursstigi og kennsluháttum teymisins og geta kennarar jafnvel tilheyrt fleiri 

en einu teymi.  

Lykilatriði í teymisvinnu og teymiskennslu er að vinnubrögð og þróun teyma sé 

markviss. Ástæða þess að teymisvinna kennara gengur ekki alltaf upp eða samvinna milli 

kennara er ekki djúp er oftast sú að innleiðingin er ekki nægilega markviss og kennarar taka 

ekki nægilega markvisst upp þessa starfshætti. Þeir eiga bara að vinna teymisvinnu og vera 

saman í teymum en fá ekki beint verkfæri til að þróa teymisvinnuna. Flokkunarkerfi Goetz og 

þrepaskipting Krøll-Schwartz eru einkar vel til þess fallin að teymisvinnan verði markvissari. 

Einn möguleiki er að skipuleggja samvinnu kennara eftir flokkunarkerfi Goetz sem er 

skipt upp í tvo flokka (A og B). Flokkur A (teymiskennsla), er þar sem tveir eða fleiri kennarar 

kenna sömu nemendum á sama tíma í sömu skólastofunni. Við teymiskennslu er gengið lengra 

í samstarfinu þar sem teymið starfar náið saman að settum markmiðum, ber sameiginlega 

ábyrgð á tilteknum nemendahópi og kennir saman að einhverju leyti. Í slíkri samvinnu vinna 

teymisfélagar með sameiginlega sýn, gildi og námsmarkmið. Flokkur B (teymisvinna), er þar 

sem tveir eða fleiri kennarar vinna saman en kenna ekki endilega sömu nemendahópum. Við 

teymisvinnu eru kennarar samábyrgir fyrir ákveðnum nemendahópum, sem geta verið t.d. 

einstakir árgangar, aldursblandaðir hópar og/eða ákveðnar námsgreinar. Samvinna kennara 

byggist á virðingu, skilningi, umburðarlyndi og tillitsemi og þurfa teymisfélagar að bera 

virðingu fyrir hugmyndum og skoðunum annarra og passa þarf að láta ekki persónuálit hafa 

áhrif á samstarfið. 

Annar möguleiki er að skipuleggja samvinnu teymisins út frá þrepaskiptingu Krøll-

Schwartz, sem sýnir hvernig má skipta teymisvinnu niður í fjögur mismunandi stig, allt frá 

teymisvinnu í faglegt námsteymi. Samkvæmt Krøll-Schwartz einkennist faglegt námsteymi af 

fjölbreyttum kennsluúrræðum sem henta öllum nemendum. Einnig þarf teymið að byggja á 

sameiginlegum markmiðum, samstarfi og kennsluháttum. Það þarf að vera gott jafnvægi á milli 

sérþekkingar teymisfélaga og teymisins í heild og þurfa þessir þættir að vera styrkjandi fyrir 

teymisfélaga. 

Eins og sjá má, er ýmislegt sem þarf að skoða við innleiðingu teyma til að auka líkur á 

farsælu samstarfi. Eins og Krøll-Schwartz kom inn á, þurfa teymi að byrja á að setja sér 

siðareglur um samvinnu og samskipti til að fá sem mest út úr teymisvinnunni og til að forðast 

ágreiningsmál. Mikilvægt er að teymisfélagar fari yfir þær væntingar og viðhorf sem þeir hafa 
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fyrir teymisstarfinu og skipuleggi vel hlutverk og verkaskiptingu hvers og eins. En það er 

ýmislegt annað sem þarf að skoða við innleiðingu teyma, eins og samsetning teyma og 

samskipti innan þeirra. 

Skipuleggja þarf teymi og teymisvinnu vel svo allir fái sem mest út úr samstarfinu, geti 

lært hver af öðrum og að teymisfélagar geti miðlað þekkingu og reynslu sín á milli. Þá er ekki 

aðeins átt við kennarana sjálfa, heldur nemendur, stjórnendur og foreldra einnig. Það getur t.d. 

farið eftir viðfangsefni, nemendahópum og fjölda teymisfélaga hvernig skipuleggja þarf 

starfsemi teymisins og ein leið hentar því ekki öllum teymum.  

Eins og fram hefur komið þá telja Roberts og Pruitt að fimm til níu kennarar séu mjög 

viðráðanlegur fjöldi í teymi en ef teymi eru stór er möguleiki á að skipta teymum upp í minni 

teymi. Ef teymi er t.d. sett saman af faggreinakennurum í stórum árgangi væri hægt að skipta 

teyminu upp í tvö teymi. Annars vegar eitt stórt umsjónarteymi með átta til tólf teymisaðilum 

sem bera sameiginlega ábyrgð á stórum umsjónarhóp eins og aldursblönduðum hóp með 

tveimur til þremur árgöngum. Hins vegar teymi þar sem teymisfélögum er skipt niður í minni 

teymi, tveir til þrír teymisaðilar sem bera ábyrgð á þeim námsgreinum sem þeir kenna og kallast 

það faggreinateymi. Að mínu mati hentar þessi leið vel í stórum teymum.  

Með því að skipta teymi upp í faggreinateymi nýtist undirbúningstími kennara betur og 

geta þeir einbeitt sér frekar að ákveðnu viðfangsefni og þróað starf sitt. Þetta gæti líka minnkað 

álag á kennurum þar sem þeir þurfa ekki að setja sig inn í allt námsefnið sem nemendurnir 

vinna í. Ef teymi eru sett upp á þennan hátt; eitt stórt og nokkur lítil, verða teymisfélagar samt 

að vita hvað er um að vera í umsjónarteyminu og er því mikilvægt að faggreinateymin upplýsi 

alla teymisfélaga um hvað er um að vera. Það gæti verið gert á sameiginlegum fundum 

umsjónarteymisins. 
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10 Lokaorð 
Markmiðið með þessari ritgerð var að öðlast dýpri þekkingu og skilning á teymisvinnu 

grunnskólakennara, skoða hvers konar teymisvinna er talin heppilegust í skólastarfi og hvaða 

kostir og ókostir eru við slíka samvinnu. Einnig ákvað ég að rýna í aðalnámskrá grunnskóla og 

skoða hvað kemur fram í henni varðandi samstarf og teymisvinnu kennara. 

 Ég komst meðal annars að því að hægt er að skipuleggja teymisvinnu á ýmsan máta og 

að skoða þarf vel hvað leið skal fara í upphafi innleiðingarferlisins. Margir þættir geta spilað 

þar inn í, m.a. nemendafjöldi, fjöldi teymisfélaga í teymum og hvort samstarf skal vera í formi 

teymisvinnu eða teymiskennslu. 

  Þrátt fyrir það að teymisvinna hafi sína ókosti eru kostir hennar fleiri og getur 

samstarfið haft gríðarlega góð áhrif á skólastarfið. Að fræðast um þetta efni sýndi mér m.a. að 

teymisvinna veitir meiri starfsánægju, minni einangrun og fjölbreyttari kennsluhætti. Teymi 

samanstanda af ólíkum einstaklingum með mismunandi reynslu, þekkingu og hugmyndir og ef 

rétt er unnið úr spilunum, getur samvinna teymisins unnið gríðarlega gott starf inn skólans. 

Þetta staðfestir mína tilfinningu fyrir teymisvinnu kennara og er ég sannfærður um að hún sé 

mjög mikilvægur þáttur í skólastarfi.  
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